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ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΟΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Φωτοyραφία άπο τη μαζικη τrικεττσφ<>pία τrοίι διοpyάvc...'σαν στiς 16 τοu Μάη 1979 τ<'χ 
τrρ::Jσφvyικ<'χ σωματεία 'Ελεύθερη Κuθpέα, 'Αδούλωτη Κερύνεια, 'Ελεύθερο Μ5ρφοιι καi ΔΟΠΑ 
μt την εvκαι,ρία της . άφιξης στην Κύπρο τοu Γ. Γ . τοί) ΟΗΕ Δρα Βάλντχαϊμ. Ή τrοpε:σ 
τών σωματείων ηταν: Πλατεία 'Ελευθερίας, Λεωφόρος Εvαyόpοιι, Λεωφόρος Γρίδα Διγεvf1 
καi κατάληξε Ε:ξω άπο τ<'χ y.ρσ.φεία της εfpη!Ι!ευτικijς δvνάμεως τοί) ΟΗ:Ε, κοντά στο άειρο
δρόμ ίο. Ή άντ ιτrροσωπεία τών σωματείων έτrέδc..'Ο'ε σε έκτrρόσωτrο τοu Γ.Γ. τού ΟΗΕ 
ψήφισμα μ( τΟ δτrοίο ζητείται - άvάμεσα στ(χ άλλα - ή άπο μέ::JΟιJς τ::Jιι έμιμονiJ στiς 
άpχtς τοu ΟΗΕ yιa έτrίιλιιση τοu κvτr.ρι<ΧΙ<οu τrρο6λήματος, μακριιa άτrΟ κάθε τrpοσττάθεια 

έκφvλισιμοu τώv άρχc'J.ι τοu Ό.ριyαvισμοu καi έξαvαyκασμοϋ τοv σε σuμ6ι6ασμούς. 

ΣΕΠΤΕΒΡΗΣ - ΔΕιΚΕΒΡΗΣ 1979 
XPONIA 2η ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 6 
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ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣQΜΑτΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΚΥΘΡΕΑ 

Έτ:,,σια Συvδρ<ομfι: 1 000 μi,J,.s. Τφη τεύχοι:·s: Ο 500 μiλs 

ΣΒΠΕΒΡΗΣ -Δ6ΚΕΒΡΗΣ 1979 
ΧΡΟΝΙΑ 2η- ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 6 

Συν:tακτιχfι ΈπιτQοπη 
ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝ·ΟΥ- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟi ΠΕΤ l..Al. - ΚΛΕΙΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΛ.ΕΠΕΣΙΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ 

ΠΝlΑΓΙΩΡΓΗΣ -- ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑ.ΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ 

Διευθ-υιντής: ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥ ΛΙΑΝΟΥ, Τηλ: 26301 χαi 45972. 

Διαφημίσει~: 
Έξωτερικι] σελίδα έξωφό.\λοu t: 14, έσωτερΟΟJ'ι σελιδα έξωφύλλοu t: 12, έσωτερικές σελ t: I Ο 

Χειeόνραφα κ.αi φωτο)'Ιραφίεs δημοσιευ·όιμεν·α η οχ,ι δε·ν έπωτρέφονt1αι καί 
χιρατοϋντ·αι •σe Β~δι?ΟΟ άρ•χ,ε~ο 1100 Π'ειριοδικού. 

ΈκτVπωση: Τvπογ;pαφεΊα ΦΝIΚΟΣ & Σ ΙΑ:ι., Λευκωσία, Τηλ. 76228. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

MINNESOT Α FRIBNDS OF CYPRUS: Χαφετισμος πρός τοv Κv-
πριακο λαΟ ............................................................................................... . 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ: Κριτικη τ.η,ς 'Ελείιθε.pης Κιιθρέας .................. .. 
Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: Ό πρcJτος παγικVπριος έτήσιος ποιητικος διαγωvισμος τi\ς 

Έλείιθερης Κιιθρέας (έρευvα) ................................................................. . 
Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: LΆ. Παvταζης]: Δολοφονήθηκε έv ΨUΧιΡω άπο τοuς είσ6ο-

λεΊς (έρεuvα) ........................................................................................... . 
Γ. Σ. Π:ΕΤΑΣΗ: "Ηθη καi έθιμα τ&v Χριστουγέννωv τi\ς περιοχi\ς Κuθρέας 

(μελέτη) ................................................................................................. . 
Κ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡ·ΓΙ ΟΥ: Τζuρκό: (ποίημα) ................................................... . 
Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ: Γίvε τiΊς ΚιJπροιι 6.ρίιση (ποίημα) ........................... . 
Ι. Φ I ΛΙΠΠ I ΔΗ: το μετάξι καΙ ό άpγαλειος στηv Κιιθρέα (έρwvα) .............. .. 
Γ. Σ. ΠΙΕΤΑΣΗ: Νοσταλγία, Ό δpκος, Στηv Παvαγία Χcφδα.κιώτισσα 

(ποιήματα) ............................................................................................. . 
Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Γιιρισμος (ποίημα) ............................................................. . 
Α. ΡΟΔΙΝΗ: Ή κιιθρεώτισσα ΠαpασκειιοιJλλα Χατζηγιακοιιμη (έρεvvα) ..... . 
Ι. ΦΙΛΙιΠΠΙΔΗ: Άρχαιολογικr'ι έπι01κάπηιση τi\ς ΚιJθρέας (μελέτη) ............... . 
Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: ΟΙ είσ6ολεΊς άφαίρεσαv το καμιπαvαpιο τi\ς Χαpδακιώτισ-

σας ( έρειιvα) ......................................................................................... . 
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΖΙΤΣΑΙΑΣ: Άγιό: Μαρίνα της Τζυιpκδ:ς (ποίημα) ............... . 
ΚΛ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ: Γιό: vό: γ"ΙΛωρίσοvμε άδελφό: σωματεΊα τi\ς 'Ελλάδας 

(fρwvα) ................................................................................................. . 
Γ. ΠΑΝΤΑΖΗ: Άπο τηv ίιποδοχη στηv Κ·υθρέα τοίι Οέτροv Στuλιαvοίι μετό: 

την άποφυλάlκιση τοιι άπΟ τiς άyγλικες φιιλαciς (fpεvvα) ................... . 
Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: Oi είσ6ολεΊς ό:λλάlζονν τό: τοπωvίιμια τi\ς Κuθpέας (fρεvvα) 
ΓΙΑΝΝΙΩτl ΣΣΑ: Πέτρα άπ' τηv πατρίδα (ποίημα) ................................... . 
Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: Τό: λιοντάρια τ.i\ς ΡωμιοσVvης (διή,γημα) ......................... . 
Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: Μήvvμα ποu τηv γfiv μοv (ποίημα) ................................. . 
ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΣΑΛΑΦΟΡΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ: Χωριό μου (ποίημα) ............... . 
Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: Στοv πpωτο6οσκοv τοϊι ΠενταδάχτtΜ.οu (ποίημα) ........... . 
ΕΥΘΥΜIΑΣ ΣΑΛΑΦΟΡΗ-<ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ: Στη ,μάνα μου (ποίημα) ......... . 
Π. ΣτγΛΙΑΝΟΥ: Στοίι κράχτη τοv .φεμμοv (ποίημα) ............................... . 
Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: 'Έγγραφα Έλείιθερης Κυθρέας (έρεuvα) ....................... . 
Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: Χ.:>:χτi\ Παπά Άvτρέα Κωνσταντίνο;; (έπικήδειος) ........... . 
Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: Στέλιος Δημητρίου (έπι~ήδειος) ....................................... . 
Π. ΣτγΛΙΑΝιΟΥ: 'Από τη δράση τ::χJ σωματείου Έλείιθε::η Κυθ:>fα (f~~τ.ια) 
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~NNESOT Α FRIENDS OF CYPRUS 

!
Ι, 5433 CJinton Α venue Soιιth, Minneapolis, ΜΝ 55419 

Board of IJirf:clors 

f're~iι.lerιt 

llιr.,t<tn<'· (. ~ι.ι, 

\'iι.:f'-l'ιf:>~iι!<!nl 

~-1.ιτν \1.,-;n::" 

~nt-taηι 

(,1:'0ff't'! ).ι.r.<νιng.Η 

Γη·;ι~~~~~r 

,..,.Ι~ι (',,:ι•;\,Ι!l!Ι:Η' 
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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ λλΟ 

Οί φιλοι τi'jι;; Κύπρου τfiι; ~Ιιννεσότα ε(\χονται στόν 
Κυπριακό λαό καλέc yιορτέι; και εύτuχισμένο τό νέο χρόνο. 

Σaι; χαιρετοuμε άπό τή Μιννεσότα μιά άπό τCι;; 50 
πολιτεϊει;; των Η.Π.Α. Άπό τήν πρώτη στιyμή τ~ι; εCσβολ~ι;; 
ολοι μαι; οσοι άyαποϋν τήν έλευδερια καί δικαιοσύνη όpyανω
θήκαμε σ'αύτή τήν έπιτροπή ι1έ μοναδικό σκοτιό τήν 
άπελεuδέρωση τf}ι; Κύτιροu. 

Ποτέ στήν ίστορία τοG ΈλληνισμοQ δέν ύπήρξαμε τόσο 
ένωμένοι καί άδελφωμένοι οτιως; cίμαστε τώρα 11έ dπόφαση νά 
έΕωωλουδήσοuμε νd έρyα(όμαστc γιά μιd Κύτιρο άνεΕάρτητη, 
ένιαία, έλεύθερη. 

Θά συνεχίσουμε νό. διαφωτ({;ουμε τόν Άμερικανικό λαό 
γιά τήν άδιJιία nού yιά τιέντε χρόνια τώρα συνεχί1:ετο.ι σέ βaρος; 
τοϋ κυrιριακοϋ λαοD άτιό μιά χ<~α-μέλοι; τοϋ ΝΑΤΟ πού ε (σέβο.λε 
καί καtακρατεϊ τό 40% τοG Κuτιριακοϋ έδάφουι; χρησιμοτιοιώνται; 
άμερικάνιJ<α οπλα. 

Δcν θd σταματτ\σουμε τίι; τιροστιι:'ιθειει; μας έωι; δτου 1\ 
ΤουρJιίο. συμμορφωθεί: στίι; ι"τια"ΙtΙ.λημμένει; άποφάσειι;; των 
Ήνωμένων Έ{]νwν πού (;ητοϋν τl\ν άποχώρηση των Εένων στρατευ
μάτων καί τήν έτιιστροφή δλων των τιροσφύyων οτίι;; πατροyονικέι;; 
τοuι; ι':στίει;. 

Ε{ιχόμαστε τό 1980 νά είναι Ι'τοι; έλευδερίαι;; τf)ι; Κύτιpου 
,:κηε ένωμένοι;; ολοι; ό λαόι;; τΙ'\ ι;; Κύπρου νά τιροχωpήσε ι στό 
δρόuο τfjι; εύτυχCαG, εCρ~νης, nροόδου. 
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ΕΛΕ1'ΘΕΡΗ ΚΎ'ΘΡΕΑ, Ί'ετ·ράιμηνος ί::κιδοισις τoiS όμ:ωνtι~ι.αι: Κυπριακοi3 Σ<ο
ματείση, 'Έτος Β' (Η}7Η), τεί7χος 5, Αει·κ·ωσία. 

'Η σε6wση) •είς ΟΊΙΚΟV και aξιόλιο-νος εις πλfίθος λοι•οτεχνικών συνερ
yασιών έκδοσις Ηϋτη δεν είναι έν·α σιυνη:θuσιμ:ένο π·εριοδι~όν. 'Έχει .μέσα του 
μ[αν έκρη,κτικi)ν ένειρ:νητικότητα, ,μ[α·ν ά·σίy•αστον άyωνuστ•ικότητια, Κ<Ut EVU 
πνεύμα άκοuμήτου δράσεως που έπιζητεί να κρ.ατή•ση είς κατάστασιν πολε
μιrκfjς έΎ:ριννόρσεrος τοiJς πιροσιφυyοποιηιθέντας ΚυJtρίους και ώς aλλη 'Εσιτιας 
νa κρ•ατήση aσ6εστον Κ•αi έν:·:!}"Ι(Ον το παΊΙριωτικον πiSρ τfίς άνια"'.<Τή•σεως τfί;; 
κιαταπατσυιμένης Κυmρ·ιακfjς; -νiis- Σι1ν·εχίζ•ει τον nόιλφον με &λ'λια μέσα, τον 
λ{ryον, οJtως θiα ήδύ·νατο vα αντ•ι•στ.ρέψη κανεiς τ·ον χαρ.ακτηρισμον τοu 
Π·α'λιαιού ΓεριμανοΌ στρατψ;ού, δτι 6 Π·ό'λιειμος 'είν•αι συνέχι•σις τfίς ποιλιτικiiς 
μ~ iίλλα ,μέ!σα. 

Ψυχη και τού Σιοματείαυ και του πε.ρωδικαi5 Κ<Ut πυ•ριfιν του ανωνι
στικοi πνεύματος τών άρθρ-ων καθΟ:ις καi έlμψυ<χωτης τών •μαχητικών δη•μο
σιl:'υιμάτων είν•α•ι ό φιλόιλο'\'ος Ηeτρ·ος Στυλωνού, ενα Ε:κ τών λ•α,ιιπροτέ•ρων 
δει";μάτων τιο·ν ή.ρ,ωϊκών φυ.σιοιyνω~ιών τfί~ Έ.λληνικ.fίς φυλfίf;, έκ τών πα
λαιtiJ\' :ττρ.ωτ.ε>ρΎ·ατών τfί~ ΕΟΚΑ. 

Το πε'ρ,ωδικ·iιν <iJς &--..ι.φρασι~ του σωιματείου Ηά,λπει την νοσταλνίαν κα.l 
δΙ-:·,· i:πιτρέπ·ει να απηστά.u'Q ~~ tλπίδα τt!)ν ξι:.ριριζωμένων δ<ιu να έπαν;';.λ. 
Ηοt>ν εi.ς; τι!.ι; κατ•απ.ατο~μ~"~ας δπ•ο τiίη~ 6-αροά•ρ,ων έστf.α,ς των με κάΟε μ?;
ποv τιθέι~ενον εi.ς ένέ.ρΎειαν rt.πo το σω,ματείαν, ήτοι με κα.λλι{:.ριν·ειαν σχέ.
σΕω\· ΠΙρος_ έπίσΙΊ.μα πιρόσ(ο:rια Κ•αi φιλοΚ'Ι:ΠQΗli'Αα~ Όρ"(ανώσει5 του 'Εξωτε
ρικοί) και πρ.(ις λοΎ(ο,.;r;; Κ·α-i ι':πι.σήιμQυς τfi~ Μητρ•ος Ηατ.ρ(δος, με ύπομνfj

ματα διαφωτωτικα κ.αi ι'ινωκοιν(&σιει~ mρος τας δuεθνεί~ 'ΟρΎ·ανώ·σιεις. με 
Rκδοσιν Μαύρης 6ί6λοιJ δι,α τοα~ Τουρκικ.ι'ις 6αρ•6αρ.ότητας, με πα.ρακολ{)ύ
Ηψην τη~ έξελίξ·εω.ς τών δωJιιρ·αΎ'•~ατεύσεων π.ρο~ λύση-· τ·ού δρά.μ-ατοf;., 
μe συΎΚ·ρότησιν περιοδικόΊς ΠWΙ(κυπ.ρ{ων συvειδριίων, με έτήσια μνη:μ6συνιι 
Tlt)'\' σφαΎιαισθέντων πατριωτών και με τfιν κ•ατάλληιλον ϋ.λην λο-ν·οιtεχνη:μά. 
τ<ύ'\' καl ποιηιμάτων τοϋ πΕριοδικού σιτρ•ε>φομ•ένων κατα κύρων λόyον gί.;; 
Tfl δεινοπα:θή.μ-ατα τών έσχ·άτων έτών. Και~αρ(δ\Ψt κανει~ με ·6:τrερηφάνηαν 
τη~· :τερ{λ,α!μπιρο~ ·~ωμ•αλιεότητ~ τfί~ άΎ•ωνιστικfj~ καi πατριωτικfjς πνοfjς 
του εξ•αuρετου αυτου ΠΙFJριοδικου. 

ΗΑΝ. Κ. r'ΕΩΡΙΌΎ'ΝΤΖΟΣ 
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Στή μνήμη Τάκη Μουξιούρn 

Ο ΠΡQΤΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΟΙΗτΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ 

Το σQματε~ο 'Ελεύθερη Κ uθ;:>έα, av-
ταπο:φιvόιμεvο στιlιv έπιθLJμία τi]ις συζύγου 

ToV aείμvηστου Τάξη Μσυξιού,ρη νό: προσ

φέρει το ποσο τωv ε'ίκοσι λιρωv στο σωμα

τεΊο στfι μιvήrμη του, aποφάσισε va aξιο

ποιήσει το ποσο αύτό. "Ετσι καθιέρωσε 

τον πρώτο τcu παyκύτφισ 1rοιηrτικο διαyω.

vισ;μ.ό, ποu ε1χε σav θέψα του τi]v έξί.ψιvη

ση τi]ς φυσικi]ς όιμοιpιφιiiς τi]ς Κυθρέας. Στο 

διmyωνισμό, σuμψωνα μi: τfιv άπόιφασ,η τCJU 

Δ. Σ. τοίi σωματείσυ, μ1rcψσίiσαν ,,(χ 1τά,CJo~v 

μέρος ποιητες άπ' δλη τi]ιv Κύττρο. Πραγ

ματιικa συμιμετάσχQv τελικa ό:ρκ:ετσ] ποιη

τές, ττοu π,ρό6αλαv κα] έξωτεψίκευσαν τον 

aσίγαστο πόθο τοίi yμpιο;μοu στiς πατ,ρ::>

γονιικές μας έστίες. 

Ή κριτικi] έπιτροπτή, παV τi]ιv ό:ποτε

λοuσαv ή Νάγια Ρούσου, ό Γιί:J;:ησς Λυσιώ

της ικαi ό ίιποypάφωιv, 6ιρά6εuσε έξ 'ίσου 

το ποίηιμα « Τζιυ,ρκa» τοίi Κώστα Παπα

yε<.J)ργίου ό:πο τι'] Δασούττολη ("Αvδι,::>ου 8, 
Τ.Τ. 103, μΕ το ψωδώvuμο Κώτσιος Πα

λιοκοv6έwτας) καi το 1τσίηιμα «Γίνε τi],ς Κύ

πρου βρύση» τοίi 'Ανδρέα Κωνσταντινίδη 

(ττpόσφυγα aπό τi]v Μόρφου κα1 τώ .. :χχ κ::>:

τDίκου τi]ς 6δοίi Κρήτη~ς, άρ. 2, Πώιω Λα
ικατιάμια, μιΕ το ψευδώv·uμο «'Άλφα---Κάππα 

-Νί»). 

ΚαΙ στοuς δυο 6ρα6ει;μ,ένουις το Δ. Σ 

-rού σωματείου έπέδωσε σε εί5ικfι τελ~τη 

ποlι όpyάvωσε στο ο-'ίκημά του τιιμητικa δι

πλώματα καi 6ι6λία - παV ό:ναφέρDιΙΙται 

η ,σχετίζονται μΕ τr]ιv Kv&;x€a - Ο:ξiα·~ 

20 λιρC:ιν. 

ΠiΕΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

Στiιι·ιι τελιεη1 άπσvαμi]ς τώv 6,ρα6είωιν, 

ποlι ό:Jιy.άvωσε το σωψατ·ε'iο, παρα6ρέθηκαv 

μέλη τοίι Κεντpικοίi Σιιμ6οvλί0\J τοίί Σω

ματείου, η σίιζvyος τοίi μ. Τάκη ΜοvξιοU;:>η, 

6 ίιφυπσυ;ηος 'Εσωτφικ.ωv ικ. Στέλιος Κα

τσελλή,ς, ποlι μίλησε κα:τa τr'ι·v τελαiι κα1 

ό:πόνΕ.ιιμιε τa σχετιικa 6ρα6εlα, οί 6ραοεu-

μi!vοι ποιητi:ς .και άλλοι κάτοικοι τi]ις πε

ρισχfi.ς. 

Κα-τl'χ •ilv τελετfι μίληισΕ ό Πι;Jόεδ:ρος 

οοίι σωματείου κ. Σ τυλιαvοίι, ποu ό:ναφέ.p

τη~:<ε στi] σκDτημότητα τήις κα:θιέpωσηις τοu 

παy,κύπριοu ποιητιικοCι διαyωvισψοιΟ ό:πΟ το 

σωματείο καi ύποypάμψι.σε πώς 6 π,pοσφυ

yικος κόσμος τi]ς πε;:yιοχi].ς π:ροcτθέτιει άκό-

μα Ι'.ια στοιχ:Ίο yιa τ.'ι σ;.ιι~τήι,Jησηι τijς μ1>'ή

μης τής τοu,ρκο"ΠατοιJμενη,ς yi]ς ,μας. 

Μιλώντας έξάλλου δ 

Κ ατσιελλi]ς εΤπε: 

«' Λyαπ.ητο] φίλοι μου, 

Θα ijθελα 'Π,pc'Jr' ό:πο δλα, va έJι<φ,eιά-J'.:J 

θερμές τ1ς ειlχα:ριστίες μου, προς το Δισι

κητιικο Σ~μι6ούλιο τοΟ σωμαηείοu 'Ελεύθε

ρη Κυθpέα καi Ιδιαίτερα στον πρόεδρό του, 

Σ τl.'λιαvοίi, yι.rJ. 

τφοοκλησιή τοuς 

αLιτi] τελετ·r'ι καi 

ττλώματα σταV.ς 

αύτοίi. 

νa παραστώ στιl σεμ,ιη 

va άποvέμω τψηrτικa δι

νικ'ψ~ς τοίi διmy{..JΙVισμοu 

»Θa f\θελα έπίσης, va έκφράσω τa 

πιο &,ρμά μου συyχα:ρητήpια, καi τr] 6α

θειά μοu σuγκίΜηση, yιατi 6ιpίσκοιμαι καΙ 
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ττΌiλι μττροστa σε μιa νέα, άξιέπαινη πpω.

τ·οιδοιJλία κ<ΧΙI .μ.ιa νέα πτυ~η τijς &pάσης 

τοϊι 'ΑδοιΜωτ·οv Σωιματείοv τijς Έλεύθε.pης 

Κυθρέ.ας, 1t'ou τίποτα δΘν Ίt'αιpαλείπει, καΙ 

π,pάηει το πaν γιa ·νa ΚΙpστηe<εΊ άσ6εστη 

η μνήμη τ&ν κaτ!)χομaνω~ έδαφωv .μας, νa 

τοv>ωθεΊ το άγωινιστιικο φρόινηιμα τοu ξερσι

ζωιμόvοv λαοv μας καΙ va άτσαλω!θεΊ η πi

στ.η γιa τψ έπιστpοφή, το λυτρωμό καi ηi 

διικαίωση. 

»'Mi Ε 20 ποu πρόσφειpε η χήρα τοίι 

άεί·μr;ηστου Τ άκ:η Μουξιού.pη τέωις άπό τi)ν 

Κυtθ.:.έ.α, είς μ~ή:μην τοu λατρωτοu σuζύ-

γοv τηις, μΕ λίγη γό:νψη φαντασία .καΙ μf: 

πολλιή άγάπη γι(χ τη γη των πατφάδωv 

μας η'Ίν προδομένη καi σ.:<λα6ωμένη, καθι~

ρώ<θηικε ό Ποιητι:κος Διαyωvισμός, ποu σκο-

1110 lχει va ά•ναξαί:νει τ1.ς πλη.γΕ:.ς γιΟ: va 
Ηυιμ.ούiμα:στε, ·lla τ,ραγοuδδ: τη φυσικη όμο.p

φιa τοu τόπου πσu ya\ftνησε ?-.ε:δέ.vτ.ες, ποu 

σκtJrπο μο;ναδιικο έταξαν στη ζωή τους το 

λυτpωιμ:ό, Κα) νa §αναθυ1μ•ίζει Τη\f ΠΟλιτιστι

Κη κληροιvο,μι·ά, τη,ν έβvιικi] παράδοση •. 

»Σuγχαίιp:ω τi]v κα Μουιξισύρη γιό: η'lv 

εύryε~vική της ~ει,pοvσμ·ία. 

»Ύrπο6λήθηικαν άρκετό: έ\ριγα σηi'ΙΙ Έ

πιτροπi] ΊΓΟu συστάθηικε καΙ τi)v άποτελοίί-· 

σαv oi Πέτρος Στυ,λιανοu, Νάγια Ρ·ούσοu, 

καΙ Γι&ψγσς Λu•συώτης, ποιή:ματα aξιέπαι

να καi άξιοπ-ρόσ10χτα, ποίί,χαv διάχυτη τηrv 

πί,κιρα γιa τό χαμό, τijς γ1λυκιδ:ς θuμ•1σης 

τi)ν Ηαλcπωιρή, τrιv έλπίδα ποu δίνει ή πί

στηι. Άπ' αύτό: δυο ποιήιματα ξ.εχώρισαν 

ση'ι μο,ρφη καi στο 111Ε:pιεχό,μενο ποίι πρα:y

μαηκό: σuryικί•νησα•ν. 

»Το ένα: «'Η Τζυpκό:» τοίι Κώστα Γ. 

Παπ·αγεωργίοu άπο τiι Δασούπολη, καΙ τ' 

&λλΌ:; «Γίινε τfiς Κύπ:ρ·ου Β,ρύση» τοϊι Άe.ι

δρέα Κω:νστανην•ίδη, άπΟ τfιv Πάνω Λα:κα

τάJμιο:. 

»Συγχαίρω όλ.όψυ~α τοuς ποιητi:ς τr:1ν 

πσι:η:μ:άτωv αuτων καΙ άπονέμ<.,) τά τιμητικά 

αuιτα διπλ:ώιματα, μΕ: τη.ν ·εuχη νό: άvε6οCιv 

κι άλ:λα πιο σ:η:μαvη:κό: σκcαλιa τής τέ~νης, 

Ύιa νό: μcποιροCιν νό: τ.pαγοuιδοΟ.ν τ1ς χαρΕ:ς 

κα1 τ1ς λύπες, τοίις πόvους και τοuς καΟ

μηύς, τ1ς έλπίδε·ς καΙ τό: δνεφα: τσiJ μαp-

Ει\ΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕ\ 

τυιρικσίJ' λαοu .μας. Τ οί) μαιpτuρΙΙΙ<ΩV άλλά 

ίrπέρσχου κα.i ίιπερή.φανου λαοu μας ποu δεν 

Ίt"ρόκειται vό: κα.μιφθε:ι άπο πιέσεις, rvό: u
πακuψει σΕ:. έκ6ιασμσίις, ·νό: λu•γίσει σΕ:. δυ

σκολίες, \.'Cx a:ποπ;ροσαναϊολιστεϊ άπο Uπο 

δείξεις ξέrιιων. 

»Μαζl μf: τό: διπλώματα :κα:ί τiς εuχει; 

μας, 111αρακαλω δε,χθε'Ι"t'ε και τa 6ι6λία α~ 

τά, μικρο δ&ιρο τοv Σωιματείσυ γιό: σδ:ς. 

Σχετ•ίζοrvται κι αίπό: μΕ ηΊν Κυθιρέα, τη γί1 

καi τοuς aνθρώπους "f'ηις. 

Σάς εύχαριστ~. 

Μετa τiς προσφωνήσεις κα'i τi]ν άΊrο

νοιμη των 6,pια6είωιv άπ·άντησαν οί δυο 6ρα-

6ευ:8Ιέvτες. Ό Κώστας Παπαγεωργίου εΤπε: 

«.Κύριε Ύπ·ο~ρ'Υέ, ιαψίες ικαi κύρισι, 

Εuχα,ριστοvμε.ν θιερμό: τό σωιματείΌν 

«'Ελείιθε,ρη Κuθp:έα» ποu μ&ς 6ράι6ευσε. Μέ 

τJ.ς π,ράξεις του κ:ραπΊ Π'άιvτα &σ.6εστη στην 

μινήiμ•ψ ,μας, τi]·ν σκλα6ωμ,έΜη: κωιμ.όττrολη 

τών Χύτ,ρωιv.Έλrπίζουμε τέτοιο:ι διαγωνισ:μ:αί 

νό: γίν·σνται συ~:Va ΠUΙ<Vά νa ΕΠεικταθοQν δf. 

ΙΚa1 σε aλλ·συς τομεΊς, lτσι ποu το rι.Δέν ξε

χ:νώ)) νό: γί111ει βίωμα στiς καρι5ιi:ς δλων μας. 

ΔΕ:.ν θιέ:λω ·νa πιστέψω: πως μπορεΊ κανέrvας, 

ν•ό: μάς κρατήσει γιό: χρόνια άκόιμα. μαιφυό: 

Ο:πο την τφωτοrπό,ροv Κuθρέαν, σ' δλων τcirJ 

εl·5c~v τοuς άγCJνες τοϋ Κυrττριακοu λαο:ι. 

ΜΙ: την έπιστρο.φ.ήν, θ;): τη,ν κιαταστήσοιψεv 

κα1 111άλ.ι·v π,ρωτοπόιρο:ν, στοίις κ·αι•νοuς άγω

νες 'Ελλήνωrv κα1 Τ ούρικωιν, γ ιό: μ ιό: καλύτε

ρη. άνεξάprrιητη: καΙ είπυ.χισ:μένη Κύπ:ρο. 

»'Ελcτrίζω, σύ•vτο,μα ·Vό: itχω τfι,ν χαρά:v 

ν.ό: σδ:ς Ο:παyy:είλω το πσίη·μ·ά μ·ου·, στηΙJ 

μεγάλ:ην τηλατεΊαν τοu Σεραγίοιι στην 

ΚrυΗ'ρέα,ν». 

'Εξάλλου ό Ά.vδρέας Κωrvσταντινίδης 

εΤπε: 

«Νοιώθω 6αθ'ειό: συ,yκι•vηιμέvσς γιατi 

μοίί δίδεται ι] :εU:καιρί.α νό: 6ρεθω άπόψε μα

ζί σας. Π,ρώτη: φαρό: lτuχε νό: λάβω μέpος 

σε διαγωvι~μό. ~ I σως αuτο νc'ι: ά'ΓΙ'οτε>\έσει 

μιό: άφετηιρία γιό: δημισυ:ριyία :καΙ προσφο

ρά:. Νοιώθω. wάντω·ς ονγΊκί•vησ.η γιατl ίσως 



ΕΛΙΕΥ:ΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

νa σ•ιΝέJ6αλα κι έyω ση'ιν έπιτάχυvση τijς 

σπγμijς ποu 80: έπιτpέψει ι::Jστε ό Κεφαλό-

6,puσος τiΊς Κuθρέας va γίνει ή 6ρύσηι της 

Κι)π-,ρισu, ποu 80: ίnrο6σηθΙήσει νa 6λαστή

σοw Υέες έλλψιΙΚΕς άρετtς καί πuλλιηκα

pιά». 

• Δολοφονήθηκε «έν Φχρίί)>> 
άnό τούς εiσβολεiς 

Ό Άvφέας Παvταζijς, aπο τον "Αγω 

'Α111δ•ρόνικο Κuιθρέας, ποu δολσφονήιθη1κε <:.έν 

ψΙJ•ΧΡΙΊ'ι» στό σπίτι του στiιν Κu8pέα στir, 

16.7.1974. 
Τον Ά:ιιτρέα ΠαvταζiΊ 

ή Φαρ;τα Γιά.y,κου Κολιοu, 

ΚοΙλιοu aπό τiιν Ι<uθpιέα. 

6ρijκε σκοτωμένο 

σύζυγος Γιάγκοv 

Τό ζεuγσς i'j;Jθε 

άπο τiιν Ί·εριχω - οποv ε1ναι ή μόνψ•η κα

τοικία του· - γιΟ: τ1ς θερι,νες διακοπές. 

Τον Πανταζfι έθαψαν στiς 18.7.74 στο 
περιβόλι τijς Βαθοίιλας Παπ& Μη.ρμύγγ.η. -
Κυρι&Jκου Σο.φοκλέους, ποu 6ρiσκ-εται ό:πέ

νατι στό καφ<ενείΌ τoiJ Άπrοστολη Κυριάκου 

οί έγικλωιοισμ.ένοι (τότες) χω·ριανοί του: Κύ

προς ΚοιλιοΟ (ποu τώ.~α [Τναι ό:γνοσ:J,μ,εvος}, 

Γιάψκος ΚολιοΟ (τώ.ρα ση'ιν Ίεριχω), Σc.1-

τ}~J.σας ΚολιοCr, "'Αννα Κι:~\ιJ:J, "/\vτ~σέας Δι-:<

σκαλής καΙ ή γυναίκα του. ΣτοιχεΊα Άγνijς 

Μαζα.ράκ.η (ποu δι·ετέλεσε έγκλω6ισμέvη 

στrι•ν Κuθιρέα). [Π. ΣΤΥΛ.j 
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ΆΚ"ολοVθησε μιΚJpiΊ δε.ξίωση, στiι διάρ

κεια τijς όποίας ο! δυό 6.pα6εu•μέvοι άπάγ

yειλαv - μέσα σε 6αθει.α σurγκίνηση &λωv 

τCJv ΤΓα;Jε'6~1tσu<Ομ'ένωv - τΟ: ΠQ~Π,ιμιeπά ΤΟVς 

ποu 6ρα6εύrηι<αν. (Τά ποιή:ματα δη,μοσιεύ· 

σuμε σΕ: Ο:λλες στijιλες τοίί πε~pιοδιικ:οί) μας). 

Δευτέρα τiις καθαρa:; σ.τ)ο !(u'cYρέc"f. 

'Ανάμεσά τους ο!: Άvτ;:·έαr, Σό:6Gα, (καΒι

στος στΟ: δεξιό:)' άvώτε.ρος διοι·κηηκ·ο~ λzι

τοvιργος στο Ύ:ττουργεΊο Ύγεiας, Μελανθω 

Γα6ριfιλ Λωκαf&η. (δρθια, cιε,ξιό:) κ.Ο:. 

Ή φωτοryραφία mpιέπει νόι τpα6rιχτrιι<ε 

γίιρω στΟ; 1965. 

(Φωcrογραφία Γ Πανταζiι) 




